Miljøzone-fleet-app
Kom sikkert og rettidigt frem trods de midlertidige
dieselforbuds- og miljøzoner i Europa!
Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt til turistbusog rutetrafikken i Europa bliver konstant større. Hvornår og
hvor i hvilke byer indføres der hvilken slags miljøzoner i Europa, og hvilke regler skal man være opmærksom på, hvis man
skal køre ind i en miljøzone?
Selvom man allerede har en korrekt miljømærkat, kan
chaufføren ikke være sikker på, at han må køre ind i en
miljøzone, eftersom vejrafhængige indskærpelser af adgangskravene i stadigt flere lande gør det næsten umuligt at
planlægge en rute.

PROFESSIONAL
Altid med de seneste opdateringer
Alle regler og undtagelser for alle
zoner og køretøjstyper
Visning af kørselsforbud i realtid
Prognoser, forvarsler og
kommende kørselsforbud

Dette betyder reelt en næsten komplet uberegnelig risiko for,
om og hvornår man kan nå til rejsens mål.
Også speditionsfirmaer og kurértjenester kan risikere at blive ramt af de omfattende følger fra en uplanlagt forsinkelse,
eller måske en karantæne over flere dage, fra en miljøzone.
Disse følger kan føre til, at et godt forhold til en kunde, der er
blevet bygget op over en lang periode, pludseligt risikerer at
briste, eller at man risikerer større økonomiske følger fra et
kontraktbrud. For at undgå dette, har vi udviklet den helt rigtige løsning i form af vores fleet-app i de tre følgende varianter.

PREMIUM
Altid med de seneste opdateringer
Alle regler og undtagelser for alle zoner
og køretøjstyper
Visning af kørselsforbud i realtid
Prognoser, forvarsler og kommende
kørselsforbud
Push-meddelelser om kørselsforbud

—
Zoombare kort i høj opløsning
over miljøzonerne

Zoombare kort i høj opløsning over
miljøzonerne

Kort fra landegruppe A, B

Kort fra landegrupperne A, B*

Adressesøgning & GPS-tracking

Adressesøgning & GPS-tracking

Køb og administrering af alle miljømærkater og registreringer i EU

Køb og administrering af alle
miljømærkater og registreringer i EU

Niveauer for skadelige stoffer
i luften i Europa

Niveauer for skadelige stoffer i luften
i Europa
Disponentkonto

—
Op til 10 chaufførkonti

Op til 50 chaufførkonti
*Køb af kort C muligt for 150 €/måned

€ 29,90 / måned

ENTERPRISE
Altid med de seneste opdateringer
Alle regler og undtagelser for alle
zoner og køretøjstyper
Visning af kørselsforbud i realtid
Prognoser, forvarsler og
kommende kørselsforbud
Push-meddelelser om kørselsforbud
Zoombare kort i høj opløsning
over miljøzonerne
Kort fra landegrupperne A, B, C*
Adressesøgning & GPS-tracking
Køb og administrering af alle miljømærkater og registreringer i EU
Niveauer for skadelige stoffer
i luften i Europa
Disponentkonto
Op til 250 chaufførkonti
*Fremtidige kort over ikke-EU-lande i
Europa er inklusive

€ 349,90 / måned

€ 99,90 / måned
Kort, landegruppe A: Tyskland, Frankrig, Danmark, Belgien, Østrig, Spanien.
Kort, landegruppe B: Storbritannien, Holland, Irland*, Polen*, Sverige, Slovakiet*, Slovenien*, Tjekkiet, Estland*, Finland, Letland*, Litauen*, Luxembourg*.
Kort, landegruppe C: (tilgængeligt fra 01.08.2019): Italien, Grækenland, Portugal, Bulgarien*, Rumænien*, Ungarn, Malta*, Kroatien*, Cypern*, Norge, Liechtenstein*, Schweiz*.
*Disse lande har pt. ingen miljøzoner

Green-Zones’ nye flåde-app til speditionsfirmaer og busselskaber hjælper lastbiler og busser på de europæiske veje
med at lokalisere det stigende antal miljø- og kørselsforbudszoner og dermed at undgå de risici, som zonerne kan
medføre for firmaerne.
Flåde-appen oplister de nationale og lokale regler for enhver
europæisk miljøzone, som kan være relevante for køretøjets
type og EURO-kategori. Dermed får man en status i realtid
på, om et hvilket som helst køretøj fra køretøjsflåden har tilladelse til at køre ind i zonen. Resultatet vises som farvede
punkter/zoner: Dermed vises, om kørsel er tilladt, forbudt,
eller om der kan forventes et kørselsforbud.
Flådeforvaltning i dieselforbudsog miljøzoner
Realtid og kommende kørselsforbud
Push-meddelelser til alle chauffører
Zoombare kort over alle Europas miljøzoner

Miljøzonerne og kortene
Visning af alle EU-landenes dieselforbuds- og miljøzoner
ud fra tre forskellige landegrupper
Interaktive, zoombare KML-kort i høj opløsning over
miljøzonerne, kan vise helt ned til vejkrydsniveau
Detaljeret visning af grænser og areal knyttet til enhver
fast eller midlertidig miljøzone
Adresse- og destinationsøgning i miljøzoner og i området
rundt om zoner
Geografisk beskrivelse af miljøzonernes grænseforløb
Informationer og regler
Visning af forskellige typer miljøzoner: midlertidige,
vejrafhængige, permanente
Oplistning af tilladte miljømærkater afhængigt af stat og by
Oplistning af tilladte, hhv. forbudte, EURO-kategorier og
køretøjstype for hver miljøzone
Oplistning af reglerne for midlertidige og permanente
kørselsforbud i hver stat og hvert område
Visning af bødestørrelse for hver køretøjstype og
hvert land
Dispensationsregler for hver miljøzone og køretøjstype

Miljøzone-fleet-appen

Statusmeddelelser og visninger
Visning af tilladt kørsel i realtid for alle lande og miljøzoner
på europakort med forskellige farver
Tilladt kørsel, varslingstrin og aktuelle kørselsforbud for
hvert køretøj i køretøjsflåden
Visning af vejrafhængige kørselsforbud for hvert køretøj
gældende på visningsdagen og den kommende dag
Modtagelse af push-meddelelser om kørselsforbud og
kørselsindskrænkninger grundet dårlig luftkvalitet
Visning af mængden af finstøv, kvælstofoxid /
kvælstofdioxid og ozon i Europas miljøzoner
Visning/tilføjelse og køb af miljømærkat
Disponentkonto til op mod 250 køretøjer
250 chaufførkonti (underkonti) med op til tre forskellige
køretøjer
Administrering og tilføjelse af op til 250 køretøjer af
hvilken som helst type
Administrering af køretøjer ud fra 20 egenskaber
Oversigt over manglende miljømærkater til landene
Køb af miljømærkater og/eller registreringer til et land,
gælder til alle miljøzoner i et land

Vi er Green-Zones
Green-Zones, der er den europæiske informationsportal om kørselsforbud og kørselsbegrænsninger i Europa,
stiller med sin fleet-app alle relevante informationer om
miljøzoner og dieselforbudszoner på europæiske veje til
rådighed for firmaer med en flåde af køretøjer. Desuden
tilbyder Green-Zones via sin fleet-app salg af forskellige
miljømærkater til alle EU-lande.

Green-Zones GmbH
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Telefon: +49 (0)30 398 872 140
info@green-zones.eu
www.green-zones.eu
Flådeadministrering Kørselsforbud Administrering af miljømærkater www.fleet-app.eu
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